ด้านการแพทย์ : ยา

รหัส : 03010181
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ยาคาร์วีดิลอล (Carvedilol)
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
คาร์โวลอล (CARVOLOL)
หน่วยงานที่พัฒนา :
องค์การเภสัชกรรม
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
องค์การเภสัชกรรม
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
องค์การเภสัชกรรม
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
พฤษภาคม 2563 - พฤษภาคม 2566 (3 ปี)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
1. ยา CARVOLOL (6.25 MG) ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสาคัญ Carvedilol ในขนาด 6.25 มิลลิกรัม
2. ยา CARVOLOL (12.50 MG) ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสาคัญ Carvedilol ในขนาด 12.50 มิลลิกรัม
3. ยา CARVOLOL เป็ นยาในกลุ่ ม Beta Blocker ชนิ ด ที่ ออกฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง ทั้ ง ตั วรั บ ชนิ ด Alpha และ Beta
แบบไม่ จ าเพาะเจาะจง (Nonselective) โดยไม่ มี ฤ ทธิ์ Intrinsic Sympathomimetic ท าให้ ส ามารถ
ลดปริ มาตรเลื อดที่ ส่ ง ออกจากหั วใจต่ อนาที (Cardiac Output) ลดอั ต ราหั วใจเต้ นเร็ ว (Tachycardia)
อันเนื่องมาจากการออกกาลัง กายหรื อได้รั บ การเหนี่ย วนาจากสารกระตุ้ นตั วรั บชนิด Beta ลดรีเฟล็ กซ์
ที่เกิดจากภาวะอัตราหัวใจเต้นเร็ว เมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ (Reflex Orthostatic Tachycardia) ขยายหลอดเลื อด
(Vasodilation) ลดความต้ า นทานของหลอดเลื อ ดในไต (Renal Vascular Resistance) ลดฤทธิ์ ข อง
สารเรนิ น (Renin) เพิ่ มปริ มาณ Atrial Natriuretic Peptide ในผู้ ป่ วยภาวะหั วใจล้ มเหลว (Congestive
Heart Failure) ล ด Pulmonary Capillary Wedge Pressure แ ล ะ Pulmonary Artery Pressure
ลดอัตราการเต้นของหัวใจ ลดแรงต้านทานของหลอดเลือด (Systemic Vascular Resistance) เพิ่มดัชนี
ปริมาตรเลือดที่หัวใจบีบต่อครั้ง (Stroke Volume Index) และลดแรงดันเลือดของหัวใจห้องบนขวา (Right
Atrial Pressure (RAP))
4. ยา CARVOLOL มีข้อบ่งใช้ดังนี้
4.1 สาหรับรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง (Chronic Heart Failure) เริ่มต้นรับประทานครั้งละ 3.125 มิลลิกรัม
วั น ละ 2 ครั้ ง เป็ น เวลา 2 สั ป ดาห์ ควรเพิ่ ม ขนาดยาถึ ง ระดั บ สู ง สุ ด ที่ ค นไข้ จ ะสามารถทนได้
โดยขนาดยาสูงสุดขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของภาวะโรค
4.2 สาหรับรักษาโรคความดั นเลื อดสู งชนิด ไม่ทราบสาเหตุ เริ่มต้นรับประทานครั้ง ละ 6.25 มิลลิกรั ม
วันละครั้ง เป็นเวลา 2 วัน อาจเพิ่มขนาดยาได้เป็นระยะ อย่างน้อยระยะละ 2 สัปดาห์ ขนาดที่แนะนา
สูงสุดคือ 50 มิลลิกรัม วันละครั้ง หรือแบ่งให้วันละ 2 ครั้ง
4.3 สาหรับรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี เริ่มต้นรับประทานครั้งละ 6.25 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
เป็นเวลา 2 วัน อาจเพิ่มขนาดยาได้เป็นระยะ อย่างน้อยระยะละ 2 สัปดาห์ ขนาดที่แนะนาสูง สุด คื อ
100 มิลลิกรัม แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง
5. ยา CARVOLOL (6.25 MG และ 12.50 MG) มีการศึกษาชี วสมมู ลกับยาต้ นแบบ (Dilatrend) ผลการศึ กษา
พบว่า ยาทั้ง 2 รายการ มีความเท่าเทียมกันทางด้านผลการรักษา (Therapeutic Equivalence)
องค์การเภสัชกรรม
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